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Hälsoklyftor. Har du inte hört ordet förr är det hög tid att vänja sig. Flertalet sjukdomar blir förvisso 
både ovanligare och mindre allvarliga när de dyker upp, och medellivslängden fortsätter att öka både 
för kvinnor och för män. 

Men i stället för att fördjupa sig i långsamma successiva förbättringar av folkhälsan, fokuserar politik 
och journalistik numera allt mer på det faktum att hälsan förbättras mer för vissa än för andra. 
Hälsoklyftorna beskrivs ofta i ett alarmistiskt tonläge, och för att hantera situationen har regeringen 
tillsatt Kommissionen för jämlik hälsa. Den funderar alltså primärt inte på hur folkhälsan ska 
förbättras, utan på hur dess fördelning ska göras mer jämlik. 

Intressant nog skrivs det förvånansvärt lite om hur hälsans fördelning i hela befolkningen har 
utvecklats över tid. Hälsoklyftorna illustreras vanligen genom att olika grupper jämförs med varandra. 
När exempelvis tidningen Dagens Samhälle nyligen gjorde ett reportage om just Kommissionen för 
jämlik hälsa, illustrerades hälsoklyftorna av kurvor som visar att den förväntade livslängden sedan 
1986 ökat mer för högutbildade än för lågutbildade. Liknande kurvor syns ofta där hälsoklyftor 
diskuteras. 

Statistiskt sett är detta sätt att visa hur hälsans fördelning ändras inte felaktigt, men det är lurigt. När 
gruppers genomsnitt följs över tiden, syns inte att gruppens sammansättning och storlek också 
förändras. Gruppen högutbildade är i dag mycket större än den var 1986, och gruppen lågutbildade 
är mindre. Verkligheten bakom statistiken är alltså att allt fler får allt bättre utbildning och allt bättre 
hälsa. 

Det faktum att det florerar missvisande statistik kring hälsoklyftorna hindrar inte att grundfrågan om 
hälsans fördelning i befolkningen är högintressant. Det finns mått som inkluderar hela befolkningen 
och som är jämförbara över tid, men de är inte helt enkla att hitta. 

För Sveriges del finns data över hur jämlikt livslängden fördelar sig, som sträcker sig imponerade 
långt tillbaks i tiden. På 1700-talet dog tre av tio innan de hunnit fylla fem år. De som klarade sig de 
första fem åren, hade 50 procents chans att bli 60 år eller äldre. 

I dag är spädbarnsdödligheten nere på 3 av 1 000, och 9 av 10 svenskar blir äldre än 65. Ekonomen 
Nicholas Eberstadt har räknat ut att den så kallade Gini-koefficienten, som ofta används när 
ojämlikhet ska mätas, för svenskars livslängd har fallit från 0,46 runt 1750 till 0,08 idag. Det betyder i 
klartext att livschansernas fördelning över befolkningen blivit mycket mer jämlik. 

Dessutom minskar numera även gapet mellan könen: Kvinnor lever fortfarande längre, men männen 
är på god väg att komma i kapp. När det gäller folkhälsans fördelning finns det alltså stora 
förbättringar för Kommissionen för jämlik hälsa att sätta tänderna i och dra lärdom av. Jag väntar 
med spänning. 
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